
  
CIRCUITO SESC DE CAMINHADAS NA NATUREZA 

FICHA TÉCNICA ETAPA XANXERÊ 
 

 
SOBRE A ETAPA  

O parque Estadual das Araucárias localiza-se no município de São Domingos, na Bacia 
do Rio Chapecó. A área de 612 hectares é exclusivamente coberta por floresta ombrófila. É 
importante ressaltar a ocorrência de duas espécies em extinção, a araucária angustifólia 
(araucária) e dicksonia sellowiana (xaxim), como também, é habitada por animais nativos e 
algumas espécies em extinção. Dentro do Parque encontra-se o rio jacutinga, afluente do rio 
bonito. Além de ser um importante afluente do rio Chapecó, é responsável pelo abastecimento 
de água do município de São Domingos. O Parque Estadual das Araucárias é a primeira 
unidade de conservação de araucárias sob a responsabilidade do Governo do Estado. E como 
atração consta uma incrível fauna e flora, o Parque possui em sua estrutura duas trilhas 
ecológicas (a trilha do mirante e a trila da cascata). 

INFORMAÇÕES GERAIS 
Data: 08/10 
Local: Parque estadual. Fazenda Berthir  
Horário: Largada: 9h 
Informações: (49) 3433-5990 
Coordenador Local: Glauciano Policeno de Moura  
E-mail: glauciano@sesc-sc.com.br 
  
INSCRIÇÕES 
Valor das Inscrições: 
R$ 10,00 comunidade (público em geral) 
R$ 5,00 comerciários, dependentes de comerciários e idosos.  
Data de Encerramento das Inscrições: 
Inscrição online até 05/10/2017  
Inscrição na Central de Atendimento da Unidade de Xanxerê até 06/10/2017 
 
A CAMINHADA 
Distância: 7 km 
Duração: 1h 40 min 
Condição do terreno: Estrada de chão, cascalhada e ondulada  
Esforço físico: leve  
Orientação do percurso: no percurso teremos sinalizações, auxílio de staffs e profissionais do 
SESC, pontos de hidratação, carro de apoio, ambulância acompanhando durante todo o 
percurso. 
 
FOTOS 

   
 
 



MAPA- 
https://www.google.com.br/maps/place/Parque+Estadual+das+Arauc%C3%A1rias,+Santa+Cat
arina/@-26.4442738,-
52.6619334,13z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x94e536d0bfff2a49:0x8183173b13ec9926!2sParqu
e+Estadual+das+Arauc%C3%A1rias,+Santa+Catarina!3b1!8m2!3d-26.4648149!4d-
52.5772249!3m4!1s0x94e536d0bfff2a49:0x8183173b13ec9926!8m2!3d-26.4648149!4d-
52.5772249 
 
 
 
ENTREGA DE KITS 
Data: 08/10 
Local: Fazenda Berthir (Bifurcação com a linha Walendorf pela estrada Sul do Parque) 
Horário: 07h 30min 
 
KIT CAMINHANTE: inclui sacola ecológica, camiseta e caderneta da confederação 
internacional de esportes populares. Os primeiros 350 inscritos a retirarem os kits no dia do 
evento receberão o kit completo. Kits limitados. 
 
PROGRAMAÇÃO CULTURAL:  
 
- Alongamento no início e final o trajeto; 
- Área de Lazer; 
- Produtos típicos regionais; 
- Apresentação artística; 
- Sorteios de brindes. 
-Trilhas ecológicas  
-Trilha da cascata 
-Trilha do mirante 
-Sala de ambientação 
-Contemplação da fauna e flora 
 


